
       

 

 

Møteprotokoll  
 

Utvalg: Nordreisa formannskap 

Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset 

Dato: 04.11.2015 

Tidspunkt: 09:00 – 16:45 

    PS sak 43/15 – 15/46  

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Øyvind Evanger Leder AP 

Olaug Bergset Nestleder SP 

Sigleif Pedersen Medlem AP 

Terje Olsen Medlem H 

Tor-Arne Isaksen Medlem KRF 

Anne Kirstin Korsfur Medlem FRP 

Siv Elin Hansen Medlem SV 

   Anna-Elisa Henriksen                         Medlem       UNG 

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon Representerer 

   

   

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

   

   

Merknader: Andre som møter fra kl 14:30 – Robek møte 

Hilde Nyvoll                           Leder for MPU                                       AP     

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Anne Marie Gaino rådmann 

Christin Andersen ass.rådmann 

 

Underskrift: 

Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i samsvar med det 

som ble vedtatt på møtet. 

 

______________________  _______________________ 

Øyvind Evanger  Terje Olsen  

Leder 

 

______________________  ________________ 

Christin Andersen  Siv-Elin Hansen  

Møtesekretær 



                                        

Saksliste 

 

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 43/15 Referatsaker 

Referatsaker følger ikke med i papirversjon av innkallingen, men er tilgjengelig 

under møtet. 

RS 69/15 Anskaffelsesregelverket ved kjøp av utstyr  2015/2297 

RS 70/15 Nye innskuddsrenter i Sparebank 1 Nord-Norge  2015/1440 

RS 71/15 Søknad om ekstraordinære skjønnsmidler fra 

1942 Nordreisa kommune-Fylkesmannen 

vurdering og tilrådning til departementet (kopi av 

brev) 

 2015/1410 

RS 72/15 Tilskudd til kommunalt barnevern 2015 

 

 2015/183 

PS 44/15 Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser 

for 2016 

 2015/1589 

PS 45/15 Søknad om skjenkebevilling for en bestemt 

anledning 21.11.2015 - Sangkoret Mollis 

 2015/2332 

 

Tilleggssak:  

PS 46/15  Trafikksikkerhet på anleggsområdet på E6 i Nordreisa  

 

 

 

Merknad til innkalling: 

Ved innkalling av vararepresentanter, må vara vike dersom fast representant likevel kan møte.  

 

Merknad til saksliste: 

Terje Olsen (H) melder inn ny sak, Trafikksikkerhet på anleggsområdet på E6 i Nordreisa.  

 

 

Orienteringer: 

 

Spørsmål vedr Lillebo og beredskap eldre som står på venteliste til sykehjemsplass. Rådmann 

innhenter uttalelse fra helse- og omsorg.  

  

Ad-hoc gruppe for økonomisk omstilling. Det utarbeides et temamøte i kommunestyret i 2016 

hvor også administrative ledere deltar. Sektorutvalgene må jobbe med tema i løpet av høstens 

budsjettprosess. Det innkalles til koordinerende møte i ad-hoc gruppen i januar.   

 

Kommunereformen. Det innkalles til møte i kommunereformgruppen mandag 30. november for 

gjennomgang av Nordreisa kommunes statusbilde.  

 

Siv-Elin Hansen oppnevnes av formannskapet som fadder til ungdomsrådsrepresentant Anne L. 

Henriksen. 



 

Informasjon om rådmannens forslag til Budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 

  

 

 

ROBEK-møte med Fylkesmannen i Troms fra kl 14:30-16:30 

Dagsorden: 

 Kort om ROBEK – vilkår for oppføring, konsekvenser av å være oppført og 

Fylkesmannens rolle overfor ROBEK-kommuner v/ Fylkesmannen (vi har dette med 

siden det jeg har forstått at det er flere nye i formannskapet) 

 Økonomien i Nordreisa kommune sett med Fylkesmannens øyne, v/ Fylkesmannen 

 Økonomisk status i 2015 og status i forpliktende plan for inndekning av underskudd v/ 

Nordreisa kommune  

 Arbeidet med årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 v/ Nordreisa  kommune  

 Eventuelt 

 

 

PS 43/15 Referatsaker 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 04.11.2015  

Behandling: 

Referater tas til orientering.  

 

Enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

Referater tas til orientering. 

 

 

PS 44/15 Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2016 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 04.11.2015  

Behandling: 

Daglig leder i Avfallsservice melder seg inhabil jfr fvl § 6, bokstav e og fratrer behandling av 

saken.   

 

Innstillingen enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak: 

De kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2016 vedtas i hht følgende vedlegg: 

Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2016 og forskrift om gebyrregulativ for 

behandling av planforslag og konsekvensutredninger og bygge- og delingssaker. 

 

For å øke bruken av efaktura innføres det en ordning med premiering av de som går over fra 

papirfaktura/avtalegiro til efaktura. To ganger i året trekkes det ut et nettbrett i premie blant de 

som går over fra papirfaktura/avtalegiro til efaktura. 



 

PS 45/15 Søknad om skjenkebevilling for en bestemt anledning 21.11.2015 - 

Sangkoret Mollis 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 04.11.2015  

Behandling: 

Terje Olsen (H) fremmet følgende endringsforslag nytt kulepunkt 3: Det gisk skjenkebevilling 

fra kl 17.00 – 18.00 og fra kl 19.00 – 20.00.  

 

Det ble først votert punktvis over innstillingens punkt 1 og 2. Innstillingen fikk 6 stemmer og 1 

stemte imot. Innstillingens punkt 1 og 2 vedtatt.  

Det ble så votert over innstillingens punkt 3 opp mot forslaget til Terje Olsen (H). Innstillingen 

fikk 1 stemme og forslaget til Olsen 6 stemmer. Forslaget dermed vedtatt.  

Deretter ble det votert over punkt 4 og 5 i rådmannens innstilling. Innstillingen fikk 6 stemmer 

og 2 stemte imot. Innstillingen vedtatt.  

 

Til slutt ble hele innstillingene med vedtatte endringer stemt over som helhet. Innstillingen med 

endringer fikk 6 stemmer og 1 stemte imot. Innstillingen med endringsforslag vedtatt.  

Vedtak: 

 Sangkoret Mollis v/Svein Arne Eide gis skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 2 i 

anledning sangkoret Mollis sitt 40 års jubileum 21. november 2015. 

Skjenkested er Halti, Hovedveien 2, 9151 Storslett. 

 Skjenkeansvarlig er Svein Arne Eide. 

 Det gis skjenkebevilling fra kl.17.00 – 18.00 og kl 19.00 – 20.00 

 Aldersgrense for arrangementet skal være 18 år.  

 Det kreves en skjenkeavgift på kr. 310,-. 

 

 

PS 46/15 Trafikksikkerhet på anleggsområdet på E6 i Nordreisa 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 04.11.2015  

Behandling: 

Sak lagt på bordet.  

 

Terje Olsen (H) fremmet følgende forslag til fellesuttalelse fra Nordreisa formannskap vedr 

trafikksikkerhet på E6 under bygging av tunnel Sørkjosfjellet:  

 

Bygging av tunellen på E6 Sørkjosfjellet er godt i gang igjen, og en ser fram til fullføringen. I 

forbindelse med anleggsvirksomheten er de stor aktivitet på begge innslagsstedene og den 

alminnelige ferdselen går gjennom områdene. Det er gjort omfattende tiltak med skilting og 

varsling i områdene, men med mørke og regn føler mange trafikanter usikkerhet når en skal 

ferdes blant anleggsmaskiner og en «skog» av refleksskilt. Nordreisa kommune mener at det er 

behov for å sette opp lyspunkter langs veien gjennom områdene for å bedre trafikksikkerheten 

og ber Statens Vegvesen vurdere dette.   

 

Forslaget enstemmig vedtatt.  



Vedtak: 

Bygging av tunellen på E6 Sørkjosfjellet er godt i gang igjen, og en ser fram til fullføringen. I 

forbindelse med anleggsvirksomheten er de stor aktivitet på begge innslagsstedene og den 

alminnelige ferdselen går gjennom områdene. Det er gjort omfattende tiltak med skilting og 

varsling i områdene, men med mørke og regn føler mange trafikanter usikkerhet når en skal 

ferdes blant anleggsmaskiner og en «skog» av refleksskilt. Nordreisa kommune mener at det er 

behov for å sette opp lyspunkter langs veien gjennom områdene for å bedre trafikksikkerheten 

og ber Statens Vegvesen vurdere dette.   

 


